Livet på bronsåldern
Under bronsålderns började kulturlandskapet
växa fram på allvar. Markerna närmast bo
sättningarna odlades upp. I det gynnsamma
klimatet kunde djuren gå ute och beta året
om. Boskapens bete öppnade upp landskapet
och gjorde skogen ljusöppen och luckig.

På bronsåldern levde människor i små grupper.
Man livnärde sig på boskapsskötsel, jakt och
fiske och bodde tillsammans i ett eller flera
långhus som man delade med sina tamdjur.
Nötboskap, får och getter var sannolikt de
vanligaste husdjuren.

Bronsåldern var också en tid av kult
och religion. Man offrade till sina gudar
i sjöar och på speciella kultplatser.

Bronsålderns landskap såg förstås inte ut som
dagens Värmland. Klimatet var varmare än
idag och lövskogar med ek, lind och hassel
frodades. Granen hade ännu inte vandrat in.

Mycket av kunskapen om bronsåldern
kommer från alla de hällristningar som hittats
från denna period. Traditionen är inte speciellt
väl utvecklad i Värmland, men på Värmlands
näs i Säffle har ett fåtal platser med välbe
varade hällristningar hittats. Motiven består
bland annat av skepp, ormar och människor.

Close to where you are standing are two Bronze
Age graves. During this prehistoric period, people
in Scandinavia lived in small groups and supported
themselves through stock breeding, hunting and
fishing. They lived in one or several longhouses,

which they shared with their domestic animals.
Cultivation and grazing opened up the landscape
and the cultural landscape started to develop in
earnest. The Bronze Age was also an age of cult and
religion.

Stenålder

Bronsålder
1 800 f.Kr

500 f.Kr

Järnålder
År 0

Medeltid
Nya tiden
1 050 e.Kr
1 500 e.Kr

Illustration
Människor (familj) med boskap och lite
landskap runt om

Plocka inte sten från gravrösen och stensättningar,
de är en del av vårt lagskyddade kulturarv.
Do not remove stones from grave cairns and stone
settings; the prehistoric graves are part of Sweden’s
cultural heritage and protected by law.
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Intill stigen ligger två gravrösen. Här har
begravningar ägt rum under bronsåldern vid
ett eller flera tillfällen. Rösena berättar hur
man begravde sina nära och kära på bronsåldern, men vad vet vi mer om människorna
som levde under denna period av forntiden?

